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1. Základné informácie o spoločnosti 

Názov spoločnosti: INSIA SK s.r.o. 

IČ: 45660891  

DIČ:   Sk2023092830 

Sídlo:   Laurinská 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika,  

 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,  

 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66936/B 

Konateľ:    Ing. Ivan Špirakus 

Povolenie Národní banky ODT-12008/2010 

zapísaná v zozname samostatných finančných agentov registra vedeného Národnou bankou Slovensko č. 

127035 

Organizační štruktúra spoločnosti 

Pracovno-právne vzťahy medzi spoločnosťami a zamestnancami sú upravené predovšetkým zákonníkom 

práce, pracovným poriadkom a pracovnými zmluvami. 

V roku 2016 nedošlo k žiadnej podstatnej zmene organizačnej štruktúry spoločnosti. 

Spoločnosť nemala v roku 2016 žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja alebo v oblasti ochrany 

životného prostredia. 

 



 

 
 

2. Správa o podnikateľskej činnosti 
 

Situácia na slovenskom trhu 

Slovenská ekonomika sa naopak zaradila medzi najrýchlejšie rastúce zeme EU, kedy hodnota rastu HDP  

dosiahla 3,3%. Ekonomický rast obecne vytvára základný predpoklad k rastu poistného trhu, 

predovšetkým v neživotnom poistení, čo sa opäť potvrdilo. 

 

Situácia na poistnom trhu 

Na Slovensku bol rok 2016 v znamení plného prechodu na metodológiu Solvency II, čo ovplyvnilo aj 

niektoré vykazované hodnoty o správaní trhu (dáta  nie sú plne porovnateľné s rokom 2015).  

Podľa údajov  NBS v odvetví životného poistenia (bez IŽP) došlo k poklesu predpísaného poistného o 2%  

Predpísané poistné v neživotnom poistení a aktívne zaistenie vzrástlo o 6,5% na 788 mil eur. Zásadný bol 

pritom nárast predpísaného poistného v havarijnom poistení ( 9,4%)  predpis v poistení povinného ručenia 

stagnoval, čo vzhľadom k nárastu počtu vozidiel znamená reálny pokles sadzieb a ďalšie zvyšovanie strát 

celého odvetvia. Uvedené údaje slovenského trhu sú k za 3.Q 2016. 

 

Situácia na hypotekárnom trhu 

Rok 2016 bol prelomový tiež v oblasti hypoték. Trh zaznamenal mnoho prevratných zmien a udalostí, 
ktoré zapríčinili veľký záujem klientov o hypotekárne úvery. Ten bol motivovaný predovšetkým celkovou 
veľmi priaznivou ekonomickou situáciou. 
 

 

Výsledky spoločnosti INSIA 

INSIA sa darilo, došlo k 12% nárastu objemu sprostredkovaného poistného a 62% nárastu v objeme 

hypoték a spotrebiteľských úverov.  

INSIA SK sa za minulý rok posunula v rámci sprostredkovania úverov medzi TOP 10 firiem v rámci 

Slovenskej republiky. 

V lete sme oslávili so slovenskými partnermi 10 rokov pôsobenia INSIA na slovenskom trhu, kde sa INSIA 
stala jedným z najvýznamnejších sprostredkovateľov predovšetkým v oblasti neživotného poistenia. 

 
Na partnerov siete INSIA sú kladené zvýšené nároky na odbornosť a pri vstupe do siete sú dôkladne 
preverovaní. Dôsledná a neustála kontrola kvality partnerov je jedným zo základných pilierov činnosti 
spoločnosti. Na členov siete INSIA sú kladené vysoké nároky, ako po profesionálnej, tak po etickej 
stránke.  Partneri, ktorí tieto štandardy nesplnia, musia INSIA opustiť.   
 

V priebehu celého roku sme usilovne pracovali na zvýšení komfortu práce našich partnerov a vytvárali 

obchodné nástroje pre zefektívnenie predaja a možnosti ich ďalšieho rastu. V marci sme predstavili úplne 

nový, moderný design webovej prezentácie INSIA a previedli na nový systém správy celú skupinu 

webových stránok zameraných na špecializované druhy poistení.  

 



 
 

 
 

3. Významné udalosti po rozvahovom 

dni 
 

Po rozvahovom dni nenastali žiadne významné udalosti. 
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4. Správa audítora o overení účtovnej 

závierky k 31.12.2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 
 

5. Finančné informácie 
 

Údaje účtovnej závierky vychádzajú z účtovných písomností účtovnej jednotky a z ďalších podkladov, 

ktoré má účtovná jednotka k dispozícii. Hodnotové údaje sú vykázané v EUR, pokiaľ nie je  uvedené inak.  

Účtovná závierka: 

a.  Súvaha 
b.  Výkaz ziskov a strát  

c.  Príloha k účtovnej závierke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Súvaha k 31. decembra 2016 

Označenie STRANA AKTÍV č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b c 1 (časť 1) 1 (časť 2) 2 3 

      (v eurách) 
(v 

eurách) (v eurách) (v eurách) 

  
Spolu majetok (r. 02 + 
r. 33 + r. 74) 01 3 465 025 23 660 3 441 365 3 645 254 

A. 
Neobežný majetok (r. 
03 + r. 11 + r. 21) 02 14 697 14 192 505 3 797 

A.I. 
Dlhodobý nehmotný 
majetok súčet (r. 04 až 
r. 10) 03 - - - - 

A.I.1. 
Aktivované náklady na 
vývoj (012) - /072, 091A/ 04 - - - - 

A.I.2. 
Softvér (013) - /073, 
091A/ 05 - - - - 

A.I.3. 
Oceniteľné práva (014) - 
/074, 091A/ 06 - - - - 

A.I.4. 
Goodwill (015) - /075, 
091A/ 07 - - - - 

A.I.5. 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok (019, 
01X) - /079, 07X, 091A/ 08 - - - - 

A.I.6. 
Obstarávaný dlhodobý 
nehmotný majetok (041) 
- 093 09 - - - - 

A.I.7. 
Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný 
majetok (051) - /095A/ 10 - - - - 

A.II. 
Dlhodobý hmotný 
majetok súčet (r. 12 až 
r. 20) 11 14 697 14 192 505 3 797 

A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 - - - - 

A.II.2. 
Stavby (021) - /081, 
092A/ 13 - - - - 

A.II.3. 

Samostatné hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných vecí 
(022) - /082, 092A/ 14 14 697 14 192 505 3 797 

A.II.4. 
Pestovateľské celky 
trvalých porastov (025) - 
/085, 092A/ 15 - - - - 

A.II.5. 
Základné stádo a ťažné 
zvieratá (026) - /086, 
092A/ 16 - - - - 

A.II.6. 
Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok (029, 02X, 032) 
- /089, 08X, 092A/ 17 - - - - 

A.II.7. 
Obstarávaný dlhodobý 
hmotný majetok (042) - 
094 18 - - - - 

A.II.8. 
Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý hmotný majetok 
(052) - /095A/ 19 - - - - 

A.II.9. 
Opravná položka k 
nadobudnutému majetku 
(+/- 097) +/- 098 20 - - - - 

 

 

 



 
 

 
 

A.III. 
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až 
r. 32) 21 - - - - 

A.III.1. 
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených 
účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - 
/096A/ 22 - - - - 

A.III.2. 
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou 
účasťou okrem v prepojených účtovných 

jednotkách (062) - /096A/ 23 - - - - 

A.III.3. 
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 
(063A) - 096A 24 - - - - 

A.III.4. 
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) 
- 096A 25 - - - - 

A.III.5. 
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem 

prepojeným účtovným jednotkám (066A) - 096A 26 - - - - 

A.III.6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27 - - - - 

A.III.7. 
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý 

finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - 096A 28 - - - - 

A.III.8. 
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so 
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 
(066A, 067A, 069A, 06XA) - 096A 29 - - - - 

A.III.9. 
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok (22XA) 30 - - - - 

A.III.10. 
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 
/096A/ 31 - - - - 

A.III.11. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 
majetok (053) - /095A/ 32 - - - - 

B. 
Obežný majetok (r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 
66 + r. 71) 33 1 310 294 9 468 1 300 826 1 474 672 

B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 - - - - 

B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 - - - - 

B.I.2. 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej 
výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 - - - - 

B.I.3. Výrobky (123) - 194 37 - - - - 

B.I.4. Zvieratá (124) - 195 38 - - - - 

B.I.5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 - - - - 

B.I.6. 
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 
/391A/ 40 - - - - 

B.II. 
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až 
r. 52) 41 588 164 - 588 164 598 390 

B.II.1. 
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 
43 až r. 45) 42 - - - - 

B.II.1.a. 
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným 
účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 
315A, 31XA) - /391A/ 43 - - - - 

B.II.1.b. 

Pohľadávky z obchodného styku v rámci 
podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44 - - - - 

B.II.1.c. 
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 - - - - 

B.II.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46 - - - - 

B.II.3. 
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným 
jednotkám (351A) - /391A/ 47 - - - - 

B.II.4. 
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (351A) - /391A/ 48 - - - - 

B.II.5. 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ 49 - - - - 

B.II.6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50 - - - - 

B.II.7. 
Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 
375A, 378A) - /391A/ 51 -   -   -   -   



 

 
 

B.II.8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 588 164  -   588 164  598 390  

 

 

 

B.III. 
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 
až r. 65) 53 84 370  9 468  74 902  64 470  

B.III.1. 
Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 
55 až r. 57) 54 84 266  9 468  74 798  64 470  

B.III.1.a. 
Pohľadávky z obchodného styku voči 
prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 -   -   -   -   

B.III.1.b. 

Pohľadávky z obchodného styku v rámci 

podielovej účasti okrem pohľadávok voči 
prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 
313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56 -   -   -   -   

B.III.1.c. 
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 
312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 84 266  9 468  74 798  64 470  

B.III.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58 -   -   -   -   

B.III.3. 
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným 
jednotkám (351A) - /391A/ 59 -   -   -   -   

B.III.4. 
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti 
okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným 
jednotkám (351A) - /391A/ 60 -   -   -   -   

B.III.5. 
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a 
združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 
/391A/ 61 -   -   -   -   

B.III.6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62 -   -   -   -   

B.III.7. 
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 
345 346, 347) - /391A/ 63 -   -   -   -   

B.III.8. 
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 
376A) 64 -   -   -   -   

B.III.9. 
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 

375A, 378A) - /391A/ 65 104  -   104  -   

B.IV. 
Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 
až r. 70) 66 -   -   -   -   

B.IV.1. 
Krátkodobý finančný majetok v prepojených 
účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 
257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67 -   -   -   -   

B.IV.2. 

Krátkodobý finančný 
majetok bez krátkodobého finančného majetku 
v prepojených účtovných jednotkách (251A, 
253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 -   -   -   -   

B.IV.3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69 -   -   -   -   

B.IV.4. 
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 
314A) - 291A 70 -   -   -   -   

B.V. Finančné účty súčet r. 72 až r. 73 71 637 760  -   637 760  811 811  

B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 8  -   8  -   

B.V.2. Účty v bankách (221A, 22X +/-261) 73 637 752  -   637 752  811 811  

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 2 140 034  -   2 140 034  2 166 786  

C.1. 
Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 
382A) 75 -   -   -   -   

C.2. 
Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 
382A) 76 358  -   358  390  

C.3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77 -   -   -   -   

C.4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 2 139 676  -   2 139 676  2 166 396  

 

 



 
 

 
 

 

Súvaha k 31. decembra 2016 

Označenie STRANA PASÍV č.r. 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

a b c 5 6 

      (EUR) (EUR) 

  
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 80 
+ r. 101 + r. 141 79 3 441 365 3 645 254 

A. 
Vlastné imanie (r. 81 + r. 85 + r. 86 
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 
100) 80 439 414 303 923 

A.I. 
Základné imanie súčet (r. 82 až r. 
84) 81 5 000 5 000 

A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 5 000 5 000 

A.I.2. Zmena základného imania +/- 419 83 - - 

A.I.3. 
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-

/353) 84 - - 

A.II. Emisné ážio (412) 85 - - 

A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 406 563 406 563 

A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 500 500 

A.IV.1. 
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný 
fond (417A, 418, 421A, 422) 88 500 500 

A.IV.2. 
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné 
podiely (417A, 421A) 89 - - 

A.V. Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 - - 

A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 - - 

A.V.2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 - - 

A.VI. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 

súčet (r. 94 až r. 96) 93 - - 

A.VI.1. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov (+/- 414) 94 - - 

A.VI.2. 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových 
účastín (+/- 415) 95 - - 

A.VI.3. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri 

zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96 - - 

A.VII. 
Výsledok hospodárenia minulých 
rokov r. 98 + r. 99 97 (108 141) (235 082) 

A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 294 110 167 169 

A.VII.2. 
Neuhradená strata minulých rokov (/-
/429) 99 (402 251) (402 251) 

A.VIII. 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 
81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 
93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 135 492 126 942 

B.  
Záväzky (r. 102 + r. 118 + r. 121 + 
r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140) 101 3 001 951 2 766 083 

B.I. 
Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 
107 až r. 117) 102 561 416 

B.I.1. 
Dlhodobé záväzky z obchodného 
styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 - - 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

B.I.1.a. 
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 - - 

B.I.1.b. 
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 
476A) 105 - - 

B.I.1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 - - 

B.I.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107 - - 

B.I.3. 
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 
47XA) 108 - - 

B.I.4. 
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109 - - 

B.I.5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 - - 

B.I.6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 - - 

B.I.7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112 - - 

B.I.8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 - - 

B.I.9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 561 416 

B.I.10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 - - 

B.I.11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 - - 

B.I.12\. Odložený daňový záväzok (481A) 117 - - 

B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 - - 

B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119 - - 

B.II.2. Ostatné rezervy (459A, 45XA) 120 - - 

B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 - - 

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 662 055 1 278 826 

B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 333 277 459 217 

B.IV.1.a. 
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným 
jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 
478A, 47XA) 124 6 999 - 

B.IV.1.b. 
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem 
záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 
324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 - - 

B.IV.1.c. 
Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 326 278 459 217 

B.IV.2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127 - - 

B.IV.3. 
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 
36XA, 471A, 47XA) 128 253 385 256 529 

B.IV.4. 
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči 
prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 - - 

B.IV.5. 
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 
368, 398A, 478A, 479A) 130 - - 

B.IV.6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 8 685 1 522 

B.IV.7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 2 687 954 

B.IV.8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 6 433 530 124 

B.IV.9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134 - - 

B.IV.10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 57 588 30 480 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 2 339 335 1 486 841 

B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 2 438 627 

B.V.2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 2 336 897 1 486 214 

B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 - - 

B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140 - - 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 - 575 248 

C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142 - - 

C.2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 143 - 575 248 

C.3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 - - 

C.4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2016 

Označenie STRANA AKTÍV č.r. 

Skutočnosť 

Bežné 
účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 4 5 

* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 01 9 478 044 7 634 930 

** 
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 
súčet (r. 03 až r. 09) 02 9 478 057 7 635 227 

I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 03 - - 

II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 04 - - 

III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 05 9 478 044 7 634 930 

IV. 
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- 
účtová skupina 61) 06 - - 

V. Aktivácia (účtová skupina 62) 07 - - 

VI. 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku, dlhodobého hmotného majetku a 
materiálu (641, 642) 08 - - 

VII. 
Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti (644, 

645, 646, 648, 655, 657) 09 13 297 

** 
Náklady na hospodársku činnosť spolu (r. 
11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + 

r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26) 10 9 263 013 7 471 852 

A. 
Náklady vynaložené na obstaranie predaného 
tovaru (504, 507) 11 - - 

B. 
Spotreba materiálu, energie a ostatných 
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 6 806 4 110 

C. Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 - - 

D. Služby (účtová skupina 51) 14 9 187 537 7 419 640 

E. Osobné náklady súčet (r. 16 až r. 19) 15 60 983 39 234 

E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 45 865 27 917 

E.2. 
Odmeny členom orgánov spoločnosti a 
družstva (523) 17 - - 

E.3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 13 942 10 124 

E.4. Sociálne náklady (527, 528) 19 1 176 1 194 

F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 156 87 

G. 
Odpisy a opravné položky k dlhodobému 
nehmotnému majetku a dlhodobému 
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 3 292 3 635 

G.1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku (551) 22 3 292 3 635 

G.2. 
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému 
majetku a dlhodobému hmotnému majetku 
(+/-) (553) 23 - - 

H. 
Zostatková cena predaného dlhodobého 
majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 - - 

I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 4 619 4 848 

J. 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 

544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 (380) 297 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

*** 
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-)  
(r. 02 - r. 10) 27 215 044 163 375 

* 
Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) -  
(r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 283 701 211 179 

** 
Výnosy z finančnej činnosti spolu  
(r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44) 29 - - 

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 - - 

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 - - 

IX.1. 
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených 
účtovných jednotiek (665A) 32 - - 

IX.2. 
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem 

výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 - - 

IX.3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 - - 

X. 
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet  
(r. 36 až r. 38) 35 - - 

X.1. 
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených 
účtovných jednotiek (666A) 36 - - 

X.2. 
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti 
okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 - - 

X.3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 - - 

XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 - - 

XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 - - 

XI.2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 - - 

XII. Kurzové zisky (663) 42 - - 

XIII. 
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových 

operácií (664, 667) 43 - - 

XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 - - 

** 
Náklady na finančnú činnosť spolu  
(r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54) 45 2 842 2 547 

K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 - - 

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 - - 

M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 - - 

N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 - 133 

N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 - - 

N.2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 - 133 

O. Kurzové straty (563) 52 331 439 

P. 
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na 
derivátové operácie (564, 567) 53 - - 

Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 2 511 1 975 

*** 
Výsledok hospodárenia z finančnej  
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 (2 842) (2 547) 

**** 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred 

zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 212 202 160 828 

R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 76 708 33 887 

R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 66 483 568 085 

R.2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 10 225 (534 198) 

S. 
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 
596) 60 - - 

**** 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 
(+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 135 494 126 941 

 

 

 



 

 
 

 

Poznámky Úč PODV 3-01 IČO: 45660891 DIČ: 2023092830 

INSIA SK s.r.o. 
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 
Zostavenej k 31. decembru 2016 
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak) 

 
 

Poznámka: 
 

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej 
účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené 
v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové 
údaje sú uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).  
 
 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

Základné údaje o spoločnosti 
 

Obchodné meno a sídlo INSIA SK s.r.o. 
Laurinská 3, 811 01 Bratislava 

Hospodárska činnosť  Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
 činnosť samostatného finančného agenta v sektore: - 

poistenia alebo zaistenia, - doplnkového dôchodkového 
sporenia, - prijímania vkladov, - poskytovania úverov  
a spotrebiteľských úverov, - starobného dôchodkového 
sporenia. 

 

 

Zamestnanci 
  

Názov položky  2016 2015 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2 2  

 

 

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky 
 

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti INSIA SK s.r.o. Bola zostavená 
za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 podľa slovenských právnych predpisov, a to 
zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.  
 

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na 
účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia 
účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj 
informácií. 
 

 

Schválenie účtovnej závierky za rok 2015 
 

Účtovnú závierku spoločnosti INSIA SK s.r.o. za rok 2015 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa 
konalo dňa 3. júna 2016.  
 

 
Konsolidovaná účtovná závierka 
 

Spoločnosť INSIA SK s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti INSIA a.s., so sídlom Slezská 778/20, 
120 00 Praha 2, Česká republika. Spoločnosť INSIA a.s. je bezprostredne konsolidujúcou spoločnosťou 

a zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu podnikov konsolidovaného celku, 
ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti INSIA a.s.    
 
Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti INSIA a.s. je sprístupnená v jej sídle Slezská 778/20, 120 00 
Praha 2, Česká republika.  
 
 
 



 
 

 
 

 

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 
 
1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 

a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie 
v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách. 

 

2. Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania 
činnosti.  

 
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. 

Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu 
na dátum ich platenia.  

 

4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky 
riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

 

5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto 
okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva. 

 

6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe 
vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých 
splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa 
vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok. 

 

7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo 
odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných 
budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú 
výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť. 

 

Najvýznamnejšou položkou odhadov je odhad neinkasovaných výnosových provízií od poisťovní 
a súvisiacich nákladových provízií brokerom. 
 
Odhady neinkasovaných výnosových provízií a neuhradených nákladových provízií so sebou nesú 
vyššie riziko nepresnosti, ktoré vyplýva z podstaty obchodnej činnosti spoločnosti, pretože 
v niektorých prípadoch provízie z poistných zmlúv poisťovne vysporiadavajú alebo členovia siete 
Insia zadávajú do systému s oneskorením. Vedenie spoločnosti stanovilo tieto odhady na základe 
všetkých dostupných relevantných informácií k dátumu vydania účtovnej závierky. 

 
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich 

precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových 
zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej 

závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov. 
 

 

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie 
 

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien. Ocenenie jednotlivých položiek majetku 
a záväzkov je takéto: 
 

a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena 
je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). 
 

b) Pohľadávky - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou, 
 
c) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 
 
d) Záväzky: 

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 

 pri prevzatí – obstarávacou cenou. 
 
e) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistnomatematickými metódami. 
 
f) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. 

 



 

 
 

 

 
g) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov 

určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky 
na daňové účely. 

 
h) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku 

a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu 
v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení 
výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom 
období, t. j. 21 %. 
 

10. Zpôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie 

 
a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 

prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.  
 

 Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na súdne spory, 
rezervu na environmentálne záväzky, emisné kvóty a rezervu na odchodné a iné dlhodobé 
zamestnanecké požitky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich 
výška a odôvodnenosť.  

 
 Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku 

oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to: 
 

Opravná položka k pohľadávkam vzniká v súvislosti s vratkami provízií, ktoré vyplývajú zo 
zrušených poistných zmlúv. Pomerná časť vratiek provízií prislúchajúcich sprostredkovateľovi 
je spoločnosťou tomuto sprostredkovateľovi vyúčtovaná a v prípade, že nie je uhradená, 
pristupuje sa k tvorbe opravnej položky k pohľadávke. 
 
Metodika tvorby opravnej položky vychádza z pohľadávok po splatnosti u daného 
sprostredkovateľa a percenta pravdepodobnosti úhrady jeho pohľadávok, pričom sa zohľadňuje 
tiež skutočnosť, či je daný sprostredkovateľ členom siete Insia v období kalkulácie.  

 
 Plán odpisov  

 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený 
vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej 
doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné 
odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci 
zaradenia do používania.  
 
Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú: 
 
Druh majetku Životnosť Ročná sadzba odpisov 

Stroje a zariadenia 4 roky 25 % 
Dopravné prostriedky 4 roky 25 % 

 
Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre 
rovnomerné odpisovanie. 

 
 
Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) 
v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných 
prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na 
účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa 
predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, 
použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa 
kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený 
a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu. 
 

 



 
 

 
 

 

 

INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPĹŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
 
Záväzky  
 
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti 
 
Položka  31. 12. 2016 31. 12. 2015 

Dlhodobé záväzky:  
  Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  561 416 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov  - - 

Spolu dlhodobé záväzky  561 416 

 
 

SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

 

Po 31. decembri 2016 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by 
významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva alebo výsledky hospodárenia spoločnosti, okrem tých, 
ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


